


 

 
 
 
 
 
 

  
  
  

  لمحات من حياة

  Aاإلمام الرضا
  Bوأخته السيدة فاطمة المعصومة 

 
 



    ٢  AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A اـ لمحات من حياة اإلمام الرض:اسم الكتاب
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  دةحة ومزيّمنقّ: الطبعة الثالثة
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P  ُاهللا ِريدا يِإنّم نكُــمع ذِْهبِلي   سجالـر 

ـــراً   ــركُم تَطِْهيـ طَهيــِت و يــلَ الْب أَهO  
 

إني تـارك فـيكم الثقلـين       n: Sالنبي  عن  
كتاب اهللا وعترتي ولن يفترقا حتـى يـردا         

الحوضعلي R 
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A
n S        ِضـكُمِفـي أَر ِفـنِإذَا د أَنْـتُم ـفكَي

Rتُم وِديعِتي وغُيب ِفي ثَراكُم نَجِميبضْعِتي واستُحِفظْ 



    ٦  AB 

AS  كُمنَِبـي ةٌ ِمنضْعأَنَا بو ِضكُمِفي أَر فُوندأَنَا الْم
وأَنَا الْوِديعةُ والنَّجم أَلَا فَمن زَارِني وهو يعـِرف مـا أَوجـب اللَّـه عـزَّ                 

  ح لَّ ِمنجكُنَّـا               و ـنمـِة وامالِْقي مـوي هاؤـاِئي شُـفَعآبِتي فَأَنَا وطَاعقِّي و
)١(Rشُفَعاَءه نَجا ولَو كَان علَيِه ِمثْلُ ِوزِْر الثَّقَلَيِن الِْجن والِْإنِْس 


AS  ضَاأَِبي الر رقَب زَار نضَِمنْتُ ِلمA    ًاِرفـاع ِبطُـوس

)٢(Rِبحقِِّه الْجنَّةَ علَى اللَِّه تَعالَى 
 

ASابني م رجل من ولدِ يخرج وسى اسمه أميـرِ  اسـم  
م  فيهـا بالـس    قتـلُ  وهـي بخراسـان ي      طـوسٍ   إلى أرضِ  Aالمؤمنين  

دفَفيفيها غريباً ن م نزار أَ بحقِه عارفاًه  ـ  عـزَّ  اُهللاعطـاه لَّ وج ـ  أجـر  ن ِم
)٣(Rلَ وقاتَِحفتْ الَبِل قَن مقنفَأَ 


BA 

Sاهزَار ننَّةُمالْج ا فَلَهقِّهاِرفاً ِبحع R)٤( 
                                                

  .٦٤ص: ٢، عيون أخبار الرضا٥٨٤ص: ٢من ال يحضره الفقيه )١
  .٥٥٦ص: ١٤، وسائل الشيعة٢٦٠ص: ٢عيون أخبار الرضا )٢
  .٣٣ص: ٩٩، بحار األنوار٢٥٥ص: ٢عيون أخبار الرضا )٣
  .٢٦٥: ٩٩بحار األنوار )٤



 
 ٧  





AAS ...ّاللهمع فِنري جتَحـ ِإفَ، ك  كنَّ
)١(R...ييِن ِدن عتُلْلَ ضَكتَجي حفِنرعتُ م لَنِإ 
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Pِمنُونؤالْمو ولُهسرو لَكُممى اُهللا عريلُواْ فَسمقُِل اعو...O )٢( 

  

  سيد مجتبى الحسيني
  Aذكرى وفاة اإلمام الرضا ، ق.هـ١٤٢٧آخر شهر صفر 

  Bدمشق ــ السيدة زينب 
 

                                                
  . زمن الغيبةAمفاتيح الجنان، دعاء اإلمام الصادق )١
 .١٠٥: التوبة )٢



    ٨  AB 
 

 

& 
 تـؤِثر  أشهد أنّك لـم   ... السالم عليك يا إمام الهدى والعروة الوثقى      «

عمى على هدى ولم تمل مـن حـق إلـى باطـٍل وأنّـك نـصحت للّـه                
.» اللّه عن اإلسالم وأهله خير الجزاءولرسوله وأديت األمانة، فجزاك 

»أتيتك زائراً عارفاً بحقّك موالياً ألوليائك معادياً ألعدائك« 
A
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  Aذكرى والدة اإلمام الرضا ـ ـ  ه١٤٢٣ /  الحرامذو القعدة

  B السيدة فاطمة المعصومة وأخته

  السيد الحكيم ـ قم المقدسة



    ١٠  AB 

 

& 
  

Pْلُوامقُِل اعو ِإلَى وندتُرسو ِمنُونؤالْمو ولُهسرو لَكُممى اُهللا عريفَس 
لُونمتَع ا كُنتُمِبم ئُكُمنَبِة فَيادالشّهِب واِلِم الْغَيعO)١(.  


من حياة اإلمام الرضا    لمحاتA

  لمحات مـن
B السيدة فاطمة المعـصومة    حياة



 

                                                
 .١٠٥: التوبة )١



 
 ١١  

      السيد الزكي عبد العظـيم الحـسنيE
 اإلمام الخمينيH


  إخوة اإلمـام الرضـاA
   النبـي دانيـالA   ودعبـل الخزاعـيE
يحيى بن زيدE
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عباس وهاجر 
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  هـ١٤٢٧/ربيع الثاني/ ١٠

  Bالسيدة فاطمة المعصومة وفاة ذكرى 
  Bدمشق ـــ السيدة زينب 
  أيوب الحائري
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١٤أبيض
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سـتُدفَن ِبـضعة ِمنّــي  « :nرسـول اللَّـه   قـال  
نَّـة           ما ِبخراسانلـه الج اللّه بإالّ أوج ها مؤمنزَار

سـتُدفَنn: »  وقـال   ،»وحرم جـسده علَـى النّـارِ    
           إالّ نفّـس هـا مكـروبما زَار ،ِبضعة منّي بخراسان

  .»اللّه كَربتَه وال مذنب إالّ غَفَر اللّه ذُنُوبه
  

 
A 



    ١٦  AB 

١٦أبيض 



 
 ١٧ A 

  

A 

A:اسمه وكنيته 
)١(:ألقابه 
:والدته

 
ــسبه A:ن

 
)٢(A:أزواجه 

:والدهأ 
A)٣( 

                                                
 به المخالف من أعدائه كمارضي  في وجه تسميته بهذا اللقب أنّه       A ورد عن اإلمام الجواد      )١

. الرضـا ب فلذلك سمي من بيـنهم  Gبه الموافقون من أوليائه، ولم يكن ذلك ألحد من آبائه رضي  
  .) التراث العربيإحياء دار - ط،٤٩: ٤، وعنه في بحار األنوار ١٣: ١ راجع عيون أخبار الرضا(

٢( حبيبة بنت المأمون العباسي وقيل من زوجاته أُم.  
 اللَّه حسين بن الرضا    عبد إلمام أبو إلى ا  وممن ينسب    A وقيل كان لإلمام أوالد غير الجواد        )٣



    ١٨  AB 

G:مدة إمامته 
:مـدة واليـة عهـده    

 
:عمره الـشريف  

 
)١( : شهادته

 
A:مدفنــه

)٢( 
:نقش خاتمه 

 

                                                                                                    
راجع التدوين في أخبار قزوين ألبي القاسم الرافعي، وضيافة اإلخـوان   . (المدفون في مدينة قزوين   

  .)محمد بن الحسن القزويني: لرضي الدين
 .هـ٢٠٣ صفر سنة ١٧ وفي قول آخر )١
تابعة لطوس زمن   سميت بمدينة مشهد؛ لشهودها اإلمام وشهادته فيها، وكانت كما ذكرنا قرية           )٢

خراسان وإحدى المدن اإليرانية الكبيرة،  ، وهي اليوم من الناحية اإلدارية مركز محافظة    Aشهادته  
وتقـع مدينـة طـوس      ،  H ينـي ومن الناحية الروحية مركز إيران، كما أشار إلى ذلك اإلمام الخم          

القاسـم   اإليراني المعروف الحكيم أبو القديمة حالياً قرب مشهد بعشرين كيلومتراً، وفيها قبر الشاعر   
  .الفردوسي
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  وخصائصه Aإمامة الرضا 
 وبعض مناظراته األخالقية والعلمية

 

m   ــا .Aإمامــــــــة علــــــــي بــــــــن موســــــــى الرضــــــ
  

m    ــا ــام الرضـ ــصائص اإلمـ ــفاتهAمـــن خـ . وصـ
  

m      من مناظرات اإلمام الرضـاA  مـع العلمـاء .
  

m      مــــــن وصــــــايا وحكــــــم اإلمــــــام الرضـــــــاA.
 



    ٢٠  AB 

٢٠أبيض
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  .٣٠٤:  اإلرشاد للمفيد)١
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  حيـاة اإلمـام علـي بـن موسـى     : راجع للوقوف على كل هذه المعلومات على وجه التفصيل        )١

  . وغيره من الكتب المؤلفة في هذا الموضوع،يالقرششريف  للشيخ باقر Aالرضا 
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  .١٨٠ :٢ A عيون أخبار الرضا )١



 
 ٢٥ A 


A 

A


)١(
 

                                                
  .٩٥ :٤٩  وبحار األنوار،١٨٠ :٢ Aخبار الرضا أ راجع عيون )١



    ٢٦  AB 
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 نعم.  
P فَغَـوى هبر مصى آدعوO)١(، 

 P أَن لّــن نّقْــِدر غَاِضــباً فَظَــنم ــبذَا النّــوِن ِإذ ذّهو
ولَقَـد همـتْ ِبـِه وهـمAP      ،)٢(Oعلَيه
 ،)١(Oوظَن داوود أَنّما فَتَنّـاهA P   ،)٣(Oِبها

n Pِديِهبا اُهللا مم تُخِْفي ِفي ِنفِْسكوO)٢(  
                                                

  .١٢١: طه )١
  .٨٧: األنبياء )٢
  .٢٤: يوسف )٣



 
 ٢٧ A 

A          ويحك يا علي، اتّق اللَّـه وال تنـسب إلـى
جـلّ  أنبياء اللَّه الفواحش، وال تتأول كتاب اللَّه برأيك، فإن اللَّـه عـزّ و             

 وأمـا قولـه   ،)٣(Oوما يعلَم تَأِْويلَه ِإالّ اُهللا والراِسخُون ِفي الِْعلِْمP:قد قال 
فـإن اللَّـه عـزّ       )٤(Oوعصى آدم ربـه فَغَـوى     A:Pعزّ وجلّ في آدم     

وخليفة في بالده، لـم يخلقـه للجنـة،          ،أرضهوجلّ خلق آدم حجة في      
فـي األرض، وعـصمته       ال  فـي الجنـة    Aوكانت المعصية مـن آدم      

 إلـى  أهـبط  يجب أن تكون في األرض ليـتم مقـادير أمـر اللَّـه، فلمـا        
ِإن اَهللا اصْـطَفَىP  : األرض وجعل حجة وخليفة عصم بقوله عـزّ وجـلّ        
الَِمينلَى الْعع انرآلَ ِعمو اِهيمرآلَ ِإبنُوحاً وو مآدO)٥(.  

ذ ذّهب مغَاِضباً فَظَن أَن لّـن نّقْـِدر       وذَا النّوِن إِ  P:وأما قوله عزّ وجلّ   
أال إنّما الظن بمعنى استيقن أن اللَّه لن يـضيق عليـه رزقـه،              ف)٦(Oعلَيِه

وأَمآ ِإذَا ما ابتَالَه فَقَدر علَيـِه ِرزْقَـه فَيقُـولُ           P:تسمع قول اللَّه عزّ وجلّ    

                                                                                                    
  .٢٤: ص )١
  .٣٧: األحزاب )٢
  .٧:  آل عمران)٣
  .١٢١:  طه)٤
  .٣٣:  آل عمران)٥
  .٨٧:  األنبياء)٦



    ٢٨  AB 

أن اللَّـه ال يقـدر عليـه    أي ضيق عليه رزقه، ولـو ظـن       )١(Oربي أَهانَنِ 
  .كفر لكان قد

)٢(Oولَقَد همتْ ِبِه وهم ِبهـا     A :Pوأما قوله عزّ وجلّ في يوسف       
لعظـم مـا     ،أجبرتـه بقتلهـا إن     A فإنّها همت بالمعصية وهم يوسف    

كَـذَِلكP  :فصرف عنه قتلها والفاحشة وهـو قولـه عـزّ وجـلّ           تداخله،
َء ووالس نْهع شَآَءِلنَصِْرفالْفَحO)٣(يعني القتل والزنا. 

 فما يقول من قبلكم فيه؟A وأما داود 
A

 
A


A
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  .١٦:  الفجر)١
  .٢٤:  يوسف)٢
  .٢٤: يوسف )٣



 
 ٢٩ A 

AA  إنّا للَّه وإنا إليه
 لقد نسبتم نبياً من أنبياء اللَّه إلى التهاون بصالته حتـى خـرج              ،راجعون
  .فاحشة، ثم بالقتلالطير، ثم بال في أثر
 
A            ّداود إنّما ظن أنّه ما خلـق اللَّـه عـزّ وجـل ويحك إن

خلقاً هو أعلم منه، فبعث اللَّه عزّ وجلّ إليه الملكين فتـسورا المحـراب    
حق وال تُـشِْططْ  خَصْماِن بغى بعضُنا على بعٍض فَاحكُم بينَنا ِبـالْ    P:فقاال

وِلـي    ِإن هذا أَِخي لَه ِتسع وِتسعون نَعجـةً         *واهِدنا ِإلى سواِء الصِّراطِ   
نَعجِتـكOP  نَعجةٌ واِحدةٌ فَقالَ أَكِْفلِْنيها وعزَِّني ِفي الِْخطـابِ       

 لَقَـدP :علـى المـدعى عليـه فقـال        Aفعجـل داود     )١(Oِإلى ِنعاِجهِ 
، ولـم يـسأل المـدعي البينـة علـى           Oظَلَمك ِبسؤاِل نَعجِتك ِإلَى ِنعاِجهِ    

مـا تقـول؟ فكـان هـذا      : ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه فيقـول لـه         
:  تسمع اللَّـه عـز وجـل يقـول         أال،  إليهخطيئة رسم الحكم ال ما ذهبتم       

P       ُكِض فَاحخَِليفَةً ِفي اَألر لْناكعِإنَّا ج دال       يا داوو قالنَّـاِس ِبـالْح نيب م
   )٢(Oتَتَِّبِع الْهوى
 

                                                
  .٢٤ -٢٢:  ص)١
  .٢٦:  ص)٢



    ٣٠  AB 

A     المرأة فـي أيـام داود إن A   كانـت إذا مـات 
بعلها أو قتل ال تتزوج بعده أبداً، وأول مـن أبـاح اللَّـه لـه أن يتـزوج              

، فتزوج بامرأة أُوريا لما قتل وانقـضت        Aكان داود   بامرأة قتل بعلها    
  .عدتها منه، فذلك الذي شق على الناس من قبل أُوريا

وتُخِْفـي ِفـي نَفْـِسك مـا اُهللا     P: وقول اللَّه عزّ وجلّ    n وأما محمد 
تَخْشاه أَن قاُهللا أَحو تَخْشَى النَّاسِديِه وبمO)١(.  

 أسـماء أزواجـه فـي دار الـدنيا،      n نبيـه وجلّ عرف    فإن اللَّه عزّ  
     أُمهات المؤمنين، وإحـدى مـن       وأسماء أزواجه في دار اآلخرة، وأنهن 

سمى له زينب بنت جحش، وهي يومئٍذ تحت زيد بن حارثـة فـأخفى              
إنّه قـال فـي   : ولم يبده لكي ال يقول أحد من المنافقين    اسمها في نفسه  

   أُمهـات المـؤمنين،    إنّهـا إحـدى أزواجـه مـن       : بيت رجـل   امرأة في 
وتَخْـشَى النَّـاس واُهللا     P: قول المنافقين، فقال اللَّـه عـزّ وجـلّ         وخشي
قأَح  تَخْشاه أَنO)اللَّـه عـزّ وجـلّ مـا تـولى             )٢ يعني في نفـسك، وإن 
، وزينـب مـن   A آدم أحد من خلقـه إالّ تـزويج حـواء مـن       تزويج

                                                
  .٣٧:  األحزاب)١
  .٣٧: األحزاب )٢



 
 ٣١ A 

، )١(Oهـا وطَـراً زَوجناكَهـا     فَلَما قَضى زَيـد ِمنْ    P:  بقوله n اللَّه رسول
  .C وفاطمة من علي


)٢( 

                                                
  .٣٧: األحزاب )١
  .١٩٥ :١  الرضاأخبار عيون )٢



    ٣٢  AB 

A 

)١(AS   ـدبـا عي
الْعِظيِم أَبِلغْ عنِّي أَوِلياِئي السلَام وقُلْ لَهـم لَـا يجعلُـوا ِللـشَّيطَاِن علَـى                

                                                
 Aعبد العظيم الحسني ينتهي نسبه الشريف بوسائط أربع إلى سبط خير الورى اإلمام الحسن المجتبى       )١

، ولد في الرابع G اهللا بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب      فهو عبد العظيم بن عبد    
 للهجرة، كمـا فـي   ٢٥٢ق في المدينة المنورة، وتوفي في النصف من شوال عام           .هـ١٧٣من ربيع الثاني عام     

ازي، ومرقده لإلمام فخر الر) منتخب التواريخ للخراساني وكما في كتاب الشجرة المباركة في األنساب الطالبية
، معروف مشهور، وعلو مقامه وجاللة شأنه أظهر من الشمس فإنه من ساللة       )بجوار طهران (الشريف في الري    

  خاتم النبيين وهو مع ذلك من أكابر المحدثين وأعاظم العلماء والزهاد والعباد وذوي الـورع والتقـوى وهـو           
روى عنهم أحاديث كثيرة، وهو المؤلف لكتاب       ، وقد   G واإلمام الرضا    من أصحاب اإلمام الجواد والهادي    

، A وكتاب اليوم والليلة، وهو الذي عرض دينه على إمام زمانه اإلمـام الهـادي               Aالمؤمنين   خطب أمير 
يا أبا القاسم هذا واهللا دين اهللا الذي ارتضاه فاثبت عليه، ثبتك اهللا بالقول الثابت في A :Sفأقره وصدقه، وقال 

للنجاشي أنه خاف من السلطان المتوكل العباسي فطاف بالبلدان ثم ورد ) الرجال(وفي كتاب ، Rالدنيا واآلخرة
إلى ري  وسكن سرباً في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي وكان يعبد اهللا في ذلك السرب ويصوم نهاره         

 Cلد موسى بن جعفر ويقوم ليله وكان يخرج مستتراً فيزور القبر المقابل لقبره ويقول هو قبر الحمزة من و          
) عليه وعليهم السالم(فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمد            

، وقال المحقق الداماد في كتاب الرواشح إن في فضل زيارة         )٦٥٣برقم  : رجال النجاشي (حتى عرفه أكثرهم    
جبت له الجنة، وروى ابن بابويه وابن قولويه بسند معتبر عبد العظيم روايات متضافرة، وروي أن من زار قبره و
أيـن كنـت؟   : دخلت عليه فقال: قال) صلوات اهللا عليه(عن رجل من أهل الري عن اإلمام علي الهادي النقي  

أما لو أنك زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحـسين بـن علـي     : قال. Aزرت الحسين   : فقلت
  ).صلوات اهللا عليهما(



 
 ٣٣ A 

             مهـرمانَـِة واِء الْأَمأَدـِديِث وِق ِفـي الْحِبالـصِّد مهـرمـِبيلًا وس أَنْفُِسِهم
 ِفيما لَا يعِنـيِهم وِإقْبـاِل بعـِضِهم علَـى بعـٍض            ِبالسكُوِت وتَرِك الِْجدالِ  

والْمزَاورِة فَِإن ذَِلك قُربةٌ ِإلَي ولَا يشْغَلُوا أَنْفُسهم ِبتَمِزيِق بعِضِهم بعـضاً            
               أَو ـاً ِمـنِليـخَطَ وأَسو لَ ذَِلـكفَع نم لَى نَفِْسي أَنَّهتُ عـاِئي  فَِإنِّي آلَيِلي

                  ِة ِمـنِفـي الْـآِخر كَـانـذَاِب والْع ا أَشَـدنْيِفي الـد هذِّبعِلي تُ اللَّهوعد
              ـِسيِئِهمم ـنزَ عـاوتَجو ـِسِنِهمحِلم غَفَـر قَد اللَّه أَن مفْهرعو الْخَاِسِرين  

)       أَو اً ِمنِليآذَى و ِبِه أَو كأَشْر ناِئيِإلَّا مِلي (   اللَّـه وءاً فَـِإنس لَه رأَضْم أَو
                  ـنـاِن عالِْإيم وحر ِإلَّـا نُـِزعو نْهع عجر فَِإن نْهع ِجعرتَّى يح لَه غِْفرلَا ي
              وذُ ِباللَّـِه ِمـنأَعِتنَا ولَايِفي و نُِصيب لَه كُني لَمِتي ولَايو نع جخَرقَلِْبِه و

ذَِلكR)١( 
AS قَِريب ِخيالس

               ِعيـدنَّـِة بالج ِمن ِعيدِخيلُ بالبالنَّاِس و ِمن نَِّة قَِريبالج ِمن اِهللا قَِريب ِمن
          تَع ننَِّة مةٌ ِفي الجرخَاُء شَجقُولُ السي تُهِمعسالنَّاِس قَالَ و غُـصِْن   ِمنب لَّق

  .)٢(Rِمن أغْصَاِنها دخَلَ الجنَّةَ

                                                
  ). أوصى بها عبد العظيم الحسنيAمن وصية لإلمام الرضا (، ٢٤٧: االختصاص للمفيد) ١
 .٢٧ ح١٥: ٢ Aعيون أخبار الرضا  )٢



    ٣٤  AB 

  ٣٤أبيض 
  



 
 ٣٥ A 

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

 

 والية العهد ومسألة A الرضااإلمام 

m  اإلمــام الرضــاAفــي طريقــه إلــى خراســان .
  

m ضــــــــــا  اإلمــــــــــام الرA  وواليــــــــــة العهــــــــــد .
  

m   ــد ــة العهـــــــــ ــسياسية لواليـــــــــ ــدوافع الـــــــــ .الـــــــــ
  

m    ــد ــة العهــــــ ــام بواليــــــ ــول اإلمــــــ ــباب قبــــــ .أســــــ
 



    ٣٦  AB 





 
 ٣٧ A 

 

A 
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A
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    ٣٨  AB 

A 





 
 

 فَأموتُ فـي غُربـة وأُدفَـنn        جدي   زُرِني فَإنّي أخرج من ِجوارِ    «
نِب هارونفي ج«. 


 

)١(


A
 

 

                                                
 هـي مـن أهـم مـدن     :  التي كانت آنذاك مركز وعاصمة خالفة المأمون العباسي- مدينة مرو   )١

، قريبة من مدينة سـرخس   السوفيتي السابق االتحاد   في تركمنستان إحدى دول      حالياً تقع وخراسان  
وقد بنيـت فـي جنبهـا     ،في الوقت الحاضرمأهولة  اإليرانية المحاذية لدولة تركمنستان وهي ليست       

  .»بيرام علي«مدينة باسم 



 
 ٣٩ A 

)١(
)٢( 


 

AA
 

n
A 

S سمعت أبي جعفـر بـن محمـد    : سمعت أبي موسى بن جعفر يقول
سمعت أبي علي بـن الحـسين   : يقول سمعت أبي محمد بن علي    : يقول

                                                
إن : متـراً تقريبـاً، ويقـال    مئـة وعـشرين كيلـو   ) مشهد( نيسابور مدينة قديمة تبعد عن طوس      )١

ه، وهذه المدينة عريقة فـي التـاريخ ومعروفـة بـالعلم            المأمون اتخذها لفترة قصيرة عاصمة لخالفت     
والعلماء والحكماء والعرفاء واُألدباء والشعراء، وفيها بعض مقاماتهم، منها مقام العالم الجليل فضل        

النيـسابوري، ومقـام العـارف عطـار      عمـر الخيـام     بن شاذان، ومقام الفيلسوف والشاعر المعروف       
 لشدة إيمانها Aلمرأة المؤمنة التي حضرتشييعها اإلمام الكاظم      النيسابوري، ومقام بي بي شطيطة ا     

ومن أهم المقامات الّتي تقصد وتزار في نيـسابور  ، وتقواها، فأصبح مقامها في نيسابور يقصد ويزار  
  .Aاإلمام أقدام محل أثر :  أي»قدمگاه « باسمAهو مقام اإلمام الرضا 

إن اإلمام سـار مـن    : وقيل. الحديث واألخبار  وغيرها من كتب     A راجع عيون أخبار الرضا      )٢
وهذا القول ال يستند إلى أحاديـث  . المدينة إلى البصرة ثم إلى بغداد ثم إلى قم ومنها إلى خراسان     

إن اإلمام سار من المدينة إلى مكة : وقيل، وأخبار معتبرة وال يؤيده الباحثون والمحققون في التاريخ   
  .ال يستند إلى أخبار معتبرةضاً وهذا أي.... ثم إلى البصرة ثم



    ٤٠  AB 

المـؤمنين   سمعت أبـي أميـر  : علي يقول سمعت أبي الحسين بن : يقول
  :يقول) عليه الصّالة والسالم(علي بن أبي طالب 

سـمعت اللَّـه    : سمعت جبرئيل يقـول   :  يقول nسمعت رسول اللَّه    
إله ِإالّ اللّه ِحصِْني فَمـن دخَـلَ ِحـصِْني أَِمـن          مة الَ كَل: عزَّ وجلَّ يقول  

R.ِمن عذَاِبي 
Sوِطهاوِطها، وأنا من شُر١(»ِبشُر(.  

A
)٢(n
A»ئتوني بماء اR،




» ا اللهم      ـتُ ِمنْـهنحـلُ ِفيمـا يعجِفيمـا ي اركبِبِه، و نفعR
Sكلُ إالّ ما طُـبخَ فيهـا  ؤال ي«

 
                                                

 أمـام  Aالرضـا  الذي تحدث به اإلمام السلسلة الذهبية    عرف هذا الحديث القدسي بحديث       )١
 إلـى   ومن بينهم العلماء عند دخوله مدينة نيسابور في محافظة خراسـان متوجهـاً          ،حشد من الناس  

ـ  ٢: ١٣٥مرو، وقد ورد هذا الحديث في عيون أخبار الرضـا    ، ١٢٣: ٤٩  ي بحـار األنـوار  ، وعنـه ف
  .وغيرهما من كتب الحديث

  .متراً  كيلو٥٥ قرية بين نيسابور وطوس وتبعد عن نيسابور : ده سرخ)٢



 
 ٤١ A 


)١(A 

هذِه تُربتي وِفيها أُدفَن، وسيجعلُ اللّه هذا المكان مختلَـف ِشـيعِتي            «
               لّمـسم مِمـنْه لـيع سلّمالَ يو زَائر مني ِمنْهزُورا ياللِّه متي، وحبوأهِل م

.»شَفاعتُنا أهلَ البيِتو ه اللِّه ورحمتُانإالّ وجب له غُفْر 
A)٢(




 

                                                
 خرج هارون الرشيد العباسي من بغداد متّجهاً إلى خراسان لمقاتلة العلويين، وفي طوس مرض )١

  .ئيثم توفّي ودفن في قرية سناباد في دار حميد بن قحطبة الطا
والي مئة كيلو متر وهي مجاورة     من مدن محافظة خراسان تبعد عن مشهد المقدس ح        سرخس   )٢

  .لدولة تركمنستان



    ٤٢  AB 

  
A 

 



 
 ٤٣ A 

 

A 

A



A»

«.  
A 

»          لَـك ا اللَّهلَهعجو ِذِه الِْخلَافَةُ لَككَانَتْ ه فَـال   ِإن     تَخْلَـع ـوزُ أَنجي
    ِركِلغَي لَهعتَجو اللَّه كساساً أَلْبإِ ،ِلبو          تْ لَـكـسكَانَِت الِْخلَافَـةُ لَي فَـال  ن

لَك سا لَيم لَ ِليعتَج أَن وزُ لَكجي«. 
 
A»ًلست أفعل ذلك طائعاً أبدا«. 


 



    ٤٤  AB 

A»     ثني أبـي عـن آبائـه، عـنواللَّه لقد حد
 أنّي أخرج من الدنيا قبلك مقتوالً بالسم مظلوماً، تبكـي           nرسول اللَّه   

رض غربـة إلـى   علي مالئكة الـسماء ومالئكـة األرض، وأُدفـن فـي أ       
  .»جنب هارون الرشيد


 

A»         قتُلُنـيـن الّـذي يأقـولَ م أما إنّي لـو أشَـاُء أن
  .»لَقُلتُ


 

A»     ،ّـلجزّ وي عبنذُ خَلَقَِني را كَِذبتْ ماللِّه مو 
  .»وما زَِهدتُ في الدنيا للدنيا، وإنّي ألعلم ما تُريد

 
A» ِبذلك تُريد يقولَ النّـاس أن  :     موسـى لـم بـن علـي إن
دقَِبلَ واليـة العهـِد                يزه كَيف نيا ِفيه، أال تَرونلْ زَهِدتُ الدنيا بفي الد

  .»طَمعاً في الِخالفَة؟



 
 ٤٥ A 

A


 
A»         ـدي إلـىأُلقـي ِبي تَعالى أن نَهاِني اللّه قَد

التّهلُكَة، فإن كان األمر على هذا فَافعلْ ما بـدا لـك وأنـا أقبـلُ ذلـك،                  
ـ        وال  على أنّي ال أُولّي أحداً،       ال سـماً وسال أنقُـضُ رنّة، أعِزلُ أحـداً، و

»وأكون في األمِر ِمن بعيٍد مِشيراً     
A 

A 
ِبيدي إلى التّهلُكـة، وقـد أُكِرهـتُ    ِ اللّهم إنّك قَد نَهيتَني عن اإللقاء «

 واحـٍد منهمـا      إذ قَِبل كُلُّ   Cواضطُِررتُ، كما اضطُر يوسف ودانيالُ      
ك، وال ِوالية لـي إالّ ِمـن   إالّ عهد عهد الوالية ِمن طَاغية زَماِنِه، اللّهم ال    

        ـكـنّة نَبيلِك، فَوفّقني إلقامة ِديِنك، وإحياِء سفَإنّـك أنـتَ المـولَى       ِقب ،
النّصير ولى أنتَ وِنعمالم ِنعمو ،١(»والنّصير(. 

A
A

                                                
  .A عيون أخبار الرضا )١



    ٤٦  AB 


)١( 


A
A

A


P  ونـسلْبيو
)٢(Oِثياباً خُضْراً ِمن سندٍس وِإسـتَبرقٍ     

A 
A

A 

                                                
وذكره الشيخ عباس القمي ، ) Aعيون أخبار الرضا ( جاء ذلك في رواية الشيخ الصدوق في )١
ن يصلى في هذا اليوم ركعتان يقرأ أتحب  نه يس أذكر السيد ابن طاووس     :  وقال )مفاتيح الجنان (في  

  .في كل ركعة بعد الحمد سورة اإلخالص خمساً وعشرين مرةً
  .٣١:  الكهف)٢



 
 ٤٧ A 

 

 

A 
G


 

 
:أوالً




 
:ثانياً

A
n

A



    ٤٨  AB 


 
:ثالثاً







)١( 
:رابعاً

A


)٢( 
ــساً AA:خام

  

                                                
منتهى اآلمال للـشيخ عبـاس القمـي، وكتـاب الحيـاة        ، و ١٤٠-٥٠: ٢ A عيون أخبار الرضا     )١

  . للسيد جعفر مرتضى العامليAالسياسية لإلمام الرضا 
  . نفس المصدر)٢



 
 ٤٩ A 

» بذلك أن يقولَ الناس بـن موسـى الرضـا    : تُريد علـي إن A  لَـم 
  الدنيا فيه، أال تَرون كَيف قَِبلَ واليـة العهـدِ          يزهد في الدنيا بلْ زَِهدتِ    

.»طَمعاً بالِخالفة؟ 
 

A



 

                                                
  .لمصدر نفس ا)١



    ٥٠  AB 
 

 

A 
A:أوالً


)١( 

A 
A»     ي أِميـرـدل جما حم   المـؤمنينA  علـى 
)٢(»الدخُوِل في الشُّورى 

A
ذَلـك وبـين     ِلقَد عِلم اللّه كَراهِتي لذلك، فَلمـا خُيـرتُ بـين قَبـو            ... «

 Aأمـا عِلمـوا أن يوسـف        ! اختَرتُ القَبولَ على القتِل، ويحهم     القَتِل،
: ورسوالً، فلما دفَعته الضرورة إلى تَـولّي خَـزائِن العزيـِز قـالَ     كَان نَبياً 

                                                
  .٣١٠: مفيدلل، وقريب منه ما في اإلرشاد ٥٦٢:  مقاتل الطالبين)١
  .١٤١: ٢ Aالرضا أخبار  عيون )٢



 
 ٥١ A 

P     ِليمِفيظٌ عِض ِإنِّي حلَى خَزَاِئِن الْأَرلِْني ععاجO)تْنـي الـضّ  )١فَعدة  وورر
  .»إلى قَبوِل ذلك بإكراٍه وإجباٍر بعد اإلشراِف على الهالِك

A:ثانياً


)٢( 
ــاً :ثالثــ 

G 
A

 
G 

G


AG
 

                                                
  .٥٥:  يوسف)١
  .١٣٠ :٤٩  وعنه في بحار األنوار،١٣٩ :٢ A عيون أخبار الرضا )٢



    ٥٢  AB 

 



 
 ٥٣ A 

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

 

m    المـــــــــــأمون العباســـــــــــي لـــــــــــيس بمـــــــــــأمون.
  

m    ــا ــام الرضــــ ــهادة اإلمــــ ــي طــــــوس Aشــــ . فــــ
 

  A شهادة اإلمام الرضا
 



    ٥٤  AB 





 
 ٥٥ A 

 

 

A









 
nD


AnA

 



    ٥٦  AB 




»  ـلا أنا ِفيِه ِبالموِت فَعججي ِممفَر إن كَان اللهم
.)١(»...لي الساعة 

A







A

 

                                                
  .٢٤١ :٢ A الرضا أخبار عيون )١



 
 ٥٧ A 

 

A 













)١( 

                                                
  .ق. هـ٢٠٣ من شهر صفر سنة ١٧ في Aوفي رواية أخرى استشهد اإلمام  )١



    ٥٨  AB 




)١( 
A




 
 

  يا أرض طوس سقاك اللَّه رحمته     
  طاب بها طابت بقاعك في الدنيا و    

  شخص عزيز على اإلسالم مصرعه     
  

   من الخيرات يا طوس    تضمنماذا   
  )٢(مرمـوس بـسناباد   بشخٍص ثوى   

في رحمة اهللا مغمـور ومرصـوص       
 

 




A)٣( 

                                                
  .٢٤١ :٢ Aالرضا أخبار  عيون )١
  .مدفون:  أي)٢
  .١٩٩:  األنوار البهية)٣



 
 ٥٩ A 

A
A

)١( 


AG
 

 

  أربع بطوس على قبـر الزكـي بهـا        
  خير الناس كلهم: )٢(قبران في طوس

  ما ينفع الرجس من قرب الزكي وال      
 

  )٣(إن كنت ترِبع من دين على وطر      
ــر   ــن العب ــذا م ــرهم، ه ــر ش   وقب
  رعلى الزكي بقرب الرجس من ضر     

 
 

 
G

A 
 

G 

                                                
  .٢٤٣ :٢ A عيون أخبار الرضا )١
  . وبجنبه قبر هارون الرشيدA قبر اإلمام الرضا )٢
  .Aإن كان لك من الدين حظّ اربع واجلس بطوس على قبر اإلمام الرضا :  أي)٣



    ٦٠  AB 

 



 
 ٦١ A 

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

 
 



 ودعبل الخزاعي Aاإلمام الرضا 

m   ــل الخزاعـــــي ــت  دعبـــ ــل البيـــ ــاعر أهـــ .Gشـــ
  

m  ــل قــــــصيدة ــي دعبــــ ــا فــــ ــام الرضــــ حــــــق اإلمــــ

  .Gوأهل البيت 

  
 



    ٦٢  AB 





 
 ٦٣ A 

 

G 

A 
GG



 


GA

G 
A

 


A 



    ٦٤  AB 

G
n

G


S صدقت
Rيا دعبل 
A)١(




A احفظهــا
)٢(فستحتاج إليها 

)٣(

 

 

   فيئهم في غيرهم متقـسماً     أرى
  

       وأيديهم مـن فيـئهم صـفرات  
  

                                                
  .٢٤٩:  الفصول المهمة)١
  .لمصدر نفس ا)٢
  .ناحية بين هراة ونيسابور:  قوهان)٣



 
 ٦٥ A 








 


 


A

S تاج إليها احفظها فستحR 


A 
A)١(

)٢(
                                                

  .).ـه١٤٨( في الخامس والعشرين من شوال سنة ثمان وأربعين ومئة Aتوفي اإلمام الصادق  )١
 إحدى مدن إيران في محافظة خوزستان حالياً، وهي مدينـة قديمـة عريقـة فـي التـاريخ،                   : شوش )٢

 ومقـام  Aمقام النبي دانيال : قامات واآلثار القديمة، منهايقصدها الزوار والسياح من بعيد لما فيها من الم       
، وقـد بنـي   )رحمة اللَّه عليـه ( دعبل الخزاعي Gمقام شاعر أهل البيت : ، ومنهاGبعض أوالد األئمة   

  .وأُسس في جنب المقام مجمع ثقافي يهتم بأُمور الثقافة الدينية والشعر واألدب في تلك المنطقة



    ٦٦  AB 


)١( 


GA 

                                                
  .تي يصلب عليها الشخص إلى الخشبة الإشارة )١



 
 ٦٧ A 

  

G 

)٦٩(
A


A 
 

 

ــِع  مــن )٧٠(ذكــرتُ محــلَّ الرب
  عرفـــــــــــــــــــاِت
  مدارس آياٍت خَلتْ ِمن تـالوة     
  ِديار علـي والحـسيِن وجعفـرٍ      
  منازلُ كانـت للـصالة وللتقـى      

      ِراتبـيِن بـالعالع معفأجريتُ د  
  )٧١(ومنزلُ وحٍي مقفر العرصاتِ   

وحمـــــزة والـــــسجاِد ذي 
ــاِتالث   )٧٢(فنــــــــــــــ

  وللصوِم والتطهيـِر والحـسناتِ    
                                                

، وقد توفي في طوس ودفن فيها وله مقام شامخ في  Aهو من خيرة أصحاب اإلمام الرضا        )٦٩
  .ضواحي مشهد المقدس يقصد ويزار

  . يتوقف به ويطمأن،عرفاتموضع في :  الربع)٧٠
  .الساحات:  العرصات)٧١
  .عالمات في الجبهة من كثرة السجود:  الثفنات)٧٢



    ٦٨  AB 
    

  أفاطم لو ِخلِت الحسين مجدالً    
      هعنـد فَـاطم إذن للطَمِت الخد  
  أفاطم قُوِمي يا ابنة الخَيِر واندبي

   وأُخـرى بطيبــة قُبـور بكوفـانٍ  
   محلّه )١(وقَبر بأرض الجوزجانِ  

  قُبور ِبجنِب النهِر من أرِض كربال     
ـ      العراِء فَليتَنـي  تُوفوا عطاشى ِب

ــدادٍ  ــر ِببغ ــة وقب ــنفٍس زَكي    ِل
  

  وقد ماتَ عطشاناً ِبشَطّ فُـراتِ       
  وأجريِت دمع العيِن في الوجناتِ    
  نُجوم سـماواٍت بـأرِض فَـالة      

   نالهـا صَـلَواِتي    )٢(وأُخرى ِبفخّ 
   لدى الغرباتِ  )٣(وقبر بباخمرى 

ــراتِ  ــشطِّ فُ ــا ِب ــهم فيه   معرس
   حـيِن وفَـاتي    تُوفّيت ِفيهم قَبلَ  

  )٤(تضمنَها الرحمن في الغُرفاتِ   
  

 

A 
Rأفال أُلحق لك بيتين بهذا الموضع، بهما تمام قـصيدتك؟         «
A 

 

                                                
احداها في شمال إيران، واُألخرى في أفغانستان، وفي كلتيهما       : اسم الجوزجان  هناك مدينتان ب   )١

يوجد قبر ومقام ليحيى بن زيد الشهيد الذي قطع رأسه، ولعـلّ فـي احـداهما رأس يحيـى وفـي                   
  .اُألخرى جسده الشريف

موقع بمكة وقعت فيه حادثة فخ حيث استشهد جمع من بني هاشم على يدي أعوان يزيد      :  فخ )٢
  .معاويةبن 
  .Aاإلمام الرضا أخو واسط في العراق، فيه قبر القاسم المكان بين الكوفة و:  باخمرى)٣
  .غرف الجنة:  الغرفات)٤



 
 ٦٩ A 

   يا لها مـن مـصيبة      )١(وقَبر بطوسٍ 
  ى الحشِر حتّى يبعثَ اللَّه قائمـاً      إل

  

  )٢(ألحتْ على األحشاِء بـالزّفراتِ      
  يفــرج عنّــا الغــم والكُربــاتِ   

  

 

A 
قَبري، والَ تَنقَِضي األيام واللياِلي حتّى تَـصير طـوس مختَلَـف             هو«

 كَـان معـي فـي       ي، أال فَمن زَارني ِفـي غُربتـي ِبطـوسٍ         ِشيعِتي وزُوارِ 
)٣(»درجِتي يوم الِقيامة مغْفُوراً لَه 

A
A 

                                                
، وقد جاء فـي الحـديث   Aهي مدينة مشهد المقدسة الحالية وفيها قبر اإلمام الرضا      :  طوس )١

  .))إن بين جبلى طوس لقبضة من تراب الجنة((  الشريف
  . تتابع األنفاس من شدة الغم والحزن: الزّفرات)٢
  .، منشورات الشريف الرضيإيران. ، ط٢٩٥ :٢ A عيون أخبار الرضا )٣



    ٧٠  AB 

 



 
 ٧١ A 
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`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

 

  Aاإلمام الرضا  كرامات
 ته وكيفيتهافضل زيارو

m    ــا ــام الرضــــــــــ ــات اإلمــــــــــ .Aمــــــــــــن كرامــــــــــ
  

m    ــا ــام الرضــــــــــ ــارة اإلمــــــــــ .Aفــــــــــــضل زيــــــــــ
  

m   ــا ــارة اإلمــــــــــــام الرضــــــــــ .Aكيفيــــــــــــة زيــــــــــ

  

  



    ٧٢  AB 





 
 ٧٣ A 

 

A 

A


A
A


 


 

 

e
 


A





    ٧٤  AB 

e
 

 


A

)١( 
 


A

A



 



 


)٢( 

 

                                                
  . الحاكم النيسابوري الشافعي، عن٢٢٠: ٢فرائد السمطين : الجويني الشافعي في )١
  .المصدر السابق )٢



 
 ٧٥ A 







A








)١( 

  

                                                
ـ ،١٩٨: ٢فرائد السمطين   : الجويني الشافعي في   )١ تهـذيب  : شافعي فـي  وابن حجر العسقالني ال

  .٣٨٨: ٧التهذيب 



    ٧٦  AB 
  

A 







A
H 
A:األول 

إن في خراسان بقعة سيأتي عليها زمان تكون مختلـف المالئكـة،             «
تزال يهبط فيها فوج من المالِئكـة ويـصعد فـوج حتَّـى يـنفخ فـي          ال

هي بـأرض   n  الصّور،
 روضة من رياض الجنَّة، من زارني فيهـا كـان كمـا             طُوس، وإنّها واللَّه  

 وكتب اللَّه لـه بـذلك ألـف حجـة مقبولـة وألـف       nزار رسول اللَّه   
.»عمرة مقبولة، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة 



 
 ٧٧ A 

:الثاني 

A» تِزيـار ِتي أنـِدلُ  أبِلغْ ِشيعي تَع
»ِعند اللّـه عـزَّ وجـلَّ ألـف حجـة           

A»ه ِعاِرفاً ِبحقِّهإن زَارة ِلمحج ألف واللِّه ألف ي«.  
A:الثالث 

 مـواِطن حتَّـى   داِري أتَيتُه يوم الِقيامة في ثَالثِ     من زَارني على بعدٍ   «
تطايرت الكتب يميناً وشماالً، وعنـد الـصّراط،         إذا: أُخلّصَه من أهوالها  

.»وعند الميزان 
e:الرابع

e
A

)١(



 

                                                
 ضـمن أعمـال   )مفاتيح الجنان( قد ذكر الشيخ عباس القمي صفة صالة جعفر الطيار في كتابه       )١

  .يوم الجمعة



    ٧٨  AB 
 

A 

A



 

A
)١( 

S ع المهِ     السِليو ناباللّه و ِلييا و كـة اللّـه          ،لَيجيـا ح ـكلَيع المالس 
 السالم علَيك يا ِإمام الْهدى والْعروة الْـوثْقَى ورحمـة اللّـه      ،وابن حجِتهِ 
كاتُهربو،               الطَّـاِهر كـِه آبـاؤلَيـضَى علَـى مـا متَ عضَيم أَنَّك دأَشْه  ون

     ىمع ِثرتُؤ لَم ِهملَيصَلَواتُ اللّه ع  ىدلَى هإلـى         ، ع ـقح تَِملْ مـن لَمو 
فَجـزاك اللّـه عـِن      األمانـة    وأَديـتَ    ، وأَنَّك نَصَحتَ للّه وِلرسوِلهِ    ،باِطٍل

                                                
هناك مجموعة من اآلداب الظاهرية والباطنية للزيارة، ذكرتها كتب األدعية والزيـارات ينبغـي         )١

  .مراعاتها من قبل الزائرين



 
 ٧٩ A 

 ،عاِرفاً ِبحقِّـك مواِليـاً   أَتيتُك ِبأَِبي وأُمي زاِئراً ،وأَهِلِه خَير الْجزاِءاإلسالِم  
R. معاِدياً َألعداِئك فَاشْفَع ِلي ِعنْد ربك،َألوِلياِئك 

 
S  الـويـا م كلَيع الما  يـا يالس  ـنب
    ربة اللّه ومحرِل اللّه ووسركاتُه،      أَنَّـك دأَشْـه    اِإلمـام    ِليالْـوالْهـاِدي و

 ِتكإلى اللّه ِبِوالي بأَتَقَرو داِئكأَع أُ إلى اللّه ِمنرأَب ِشدرصَـلَّى اللّـه   ،الْم 
كاتُهربة اللّه ومحرو كلَيعR. 
)١( 
An 

Sكلَيِليِمي عتَس اللّه آِخر لَهعالَ جR 
S         ال ماللَّه كاتُهربة اللّه ومحراللّه و ِلييا و كلَيع المالس    آِخـر لْهعتَج

        اجو لَى خَلِْقكع تَكجحو كنَِبي نِتي ابِزيار ِد ِمنهِفـي     الْع ـاهِإيِنـي وعم
والـصَّاِلِحين وحـسن    جنَِّتك واحشُرِني معه وِفـي ِحزِْبـِه مـع الـشُّهداءِ         

أُولَِئك رِفيقاً وأَستَوِدعك اللّه وأَستَرِعيك وأَقْرأُ علَيك السالم آمنَّـا ِباللّـه            
R. فَاكْتُبنا مع الشَّاِهِدين،تَ علَيِه ودلَلْ،وِبالرسوِل وِبما ِجئْتَ ِبِه 

                                                
   أو غيـره مـن  Aالقارئ العزيز أن أفضل صالة يصليها الزائر بعد زيـارة اإلمـام الرضـا     اعلم أيها    )١

  .A هي صالة جعفر الطيار كما ذكرنا ذلك آنفاً في ضمن أحاديث فضل زيارة اإلمام الرضا Gاألئمة 
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A

A
H 

A
 

H 
A)١( 

G
 

                                                
  صرح العالمة المجلسي ووالده رحمهما اهللا أن زيارة الجامعة الكبيرة هي أرقى الزيارات متنـاً        )١

 أزرإنّي لم : وسنداً، وهي أفصحها وأبلغها وأحسن الزيارات وأكملها، ويقول والد العالّمة المجلسي
  . ما دمت في األعتاب المقدسة إالّ بهاGاألئمة 



 
 ٨١ A 

 

 
 

 
 

 
C  وهر شاد گمسجد:
وهرشادگ 
Cــوي ــف الرض :المتح

 
C المكتبة الرضوية:

 
C   الجامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية:

 
Cالمــدارس العلميــة:

A
K 

 

Cمراقد العلماء: 



    ٨٢  AB 

 بالشيخ البهائيH 
 امليالشيخ الحر العH 
  ــي ــشيخ الطبرس Hال 

 
   مزار العارف بيرباالن دوزH


 
C  األخرىالمزارات الدينية:

)خواجــه مــراد() خواجــه
 الهروي خواجه أبا الصلت  ()ربيع

A
 
C   دمزار يحيى بن زيE :

 
C  أبو القاسم فردوسe :      شـاهنامه (صـاحب كتـاب(

 
C  الطبيعيـة  المنتزهات والمنـاظر :

)ارك ملـت  پ()   كـوه سـنگي(،)  حديقـة



 
 ٨٣ A 

طرقبة)حيوانات
زوشانديخلمندأطرق 



 



    ٨٤  AB 

 
 

 



 
 ٨٥ A 

 
  
  
  
  

 
  
  
  
  

 

B 



    ٨٦  AB 

  ٨٦أبيض



 
 ٨٧ B 

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

 

A  ـوهماً ورللِّه ح إن
ــو ِلرســة، و ــومكّ هــاً و ــأِميِر  ِلِه حرم ــة، وِل المِدينَ

حرماً وهـو قُـم،      المؤِمنين حرماً وهو الكُوفَة، ولَنا    
فَاِطمـة، مـن    تُـسمى   وستُدفَن امرأة مـن ِولْـِدي       

زَارها وجبتْ لَه الجنَّة 
 

 

A   هـازَار ـنم
مـن زَارA   ِبحقها فَلَه الجنَّـة    عاِرفاً

المعصُومة ِبقم كَمن زَارني 
 

 



    ٨٨  AB 

٨٨أبيض



 
 ٨٩ B 

  

B 

G:ها وألقابها اسم
B

 
A:نسبها
A 
:والدتها 

B:قـم قدومها إلى   
B 

B:وفاتها 
:عمرها الشريف 


 



    ٩٠  AB 

:مــدفنها
n 

:فضلها



A 

 مـن زَارA»  :فضل زيارتها 
)٢(»من زَارها فلَه الجنّة«A)١(»المعصُومة بقم كَمن زَارني 

 

                                                
  .٦٨:٥ ورياحين الشريعة ،٦٨ :٣  ناسخ التواريخ)١
  .B في زيارة فاطمة المعصومة٦٢، كتاب المزار، الباب ٩٩ بحار األنوار ج)٢



 
 ٩١ B 

 

AB



 

B


 
G


 

n


»فداها أبوها«nB 



    ٩٢  AB 


A

AA



B


A

»فداها أبوها«. 

 
  



 
 ٩٣ B 

 

BA


A


AB

A)١( 

B
 


B)٢( 

                                                
  .٢١٣:  ترجمة تاريخ قم)١
 وتزوره في Aهناك قافلة أُخرى خرجت من المدينة لتلتقي اإلمام الرضا    أن نقل في التاريخ   )٢

مرو، واتّجهت هذه القافلة نحو طوس عن طريق شيراز؛ وقد استأذنوا المأمون بـذلك، فـأذن لهـم،               



    ٩٤  AB 

A 


 

A

 



)١(



                                                                                                    
، ومعهم أبناء أعمامهم   أحمد ومحمد وحسين  : Aوعلى رأس هذا الركب كان إخوة اإلمام الرضا         

وأوالدهم وأقاربهم ومواليهم، ووصل عددهم إلى ثالثة آالف نفر، وفي الطريق انضم إلـيهم جمـع          
إلـى المـأمون    ، ولما وصل خبر القافلة وهذا التجمع الكبيـر      Gكثير من موالي ومحبي أهل البيت     

وإرجاعهم إلـى المدينـة   خشي على ملكه وسلطانه، فأمر واليه على شيراز بمنع زحف هذا الركب            
شـاه  (فيها أحمد بن موسـى      فقطع حاكم شيراز عليهم الطريق وبدأت معركة دامية بينهما، استشهد         

، وأما السيد محمد فلم يتمكّنوا منه وتوفّي بعـد سـنين، ودفنـوا    )عالء الدين(وأخوه حسين  ) چراغ
  .بعيدالزوار من قريب و اإلخوة الثالث في شيراز، ولهم مقامات يقصدها

راجع الحيـاة  .  وقيل مرضت من أثر السم الّذي دس إليها في ساوة من قبل أعوان بني العباس        )١
  . للسيد جعفر مرتضى العامليAالسياسية لإلمام الرضا 



 
 ٩٥ B 

)١(
Sاحملوني إلى قمR 


 

A


S
R

SRSA
R 







)٢( 
 

                                                
متراً تقريباً، ولم يكن سؤال السيدة المعصومة عن قم إالّ عـن علـم      أي خمسة وخمسون كيلو    )١

 من األحاديث في فضل قم وأهلها مما جعلها تختار هـذه البلـدة          مسبق بها، فقد سمعت عن آبائها     
  .للقدوم إليها

  .٢١٣:  ترجمة تاريخ قم)٢



    ٩٦  AB 

 
 

B 
 



 
 ٩٧ B 

 

 

)١(
)٢(

A 
 

 
G


ــابالن ــاغ ب )٣(ب

B


                                                
  .ويقع في ميدان مير في شارع عمار بن ياسر) بيت النور(عرف واشتهر هذا البيت بعد ذلك بـ  )١
  . وقيل توفيت في الثاني عشر من ربيع الثاني)٢
ثم إن موسى بن خـزرج أوقـف البـستان    . ارها الفعلي المشيد وهي مساحة الحرم الحالية ومز     )٣

  .على المسلمين كي يدفن فيه الشيعة الموالون حول المرقد الشريف



    ٩٨  AB 


)١(

AA)٢( 



A


 

 
 

G 


 
                                                

  .٢٩٠ :٤٨ ، وبحار األنوار٢١٣:  تاريخ قم)١
يـشك فـي أن     في حضور جنازة محبيهم ومواليهم وأقـاربهم ال G الذي يعرف سيرة األئمة   )٢

) طـي األرض (وقد أتيا بالقدرة اإللهيـة  . Cمام الرضا وابنه اإلمام الجواد     هذين الفارسين كانا اإل   
وقد حضر من قبل اإلمام موسى بن       . Bمن خراسان ومن المدينة لدفن السيدة فاطمة المعصومة         

الفراغ قـال اإلمـام ألبـي      بي بي شطيطة في مدينة نيسابور وصلّى على جثمانها، وبعد       جعفر جنازةَ 
 البد لنا من حضور جنائزكم في أي Gإنّني ومن جرى مجراي من أهل البيت «: جعفر النيسابوري

. »لتعينونا على خالصكم وفك رقابكم من النـار  بلٍد كنتم، فاتقوا اللَّه في أنفسكم وأحسنوا األعمال،     
  .٤٤٥: راجع الثاقب في المناقب



 
 ٩٩ B 

 

G 




)١( 
 








)٢( 

                                                
للشيخ علي ) بالفارسية( »Bكرامات معصومية « للتعرف على مزيد من كراماتها راجع كتاب        )١

  .Bور، فقد ذكر فيه الكثير من كراماتها پأكبر مهدي 
  .٣٧٩:  فوائد الرضوية)٢



    ١٠٠  AB 

 
 





B
A 


B

G
GAS فاطمة بنت موسى
  .Rبن جعفر المدفونة بقم

 
 

AB


B 
 
 



 
 ١٠١ B 

 
 


Aوهرشــادگ


A

 

 

 
SB

قم وأنر منارات الحرم 


B
 

ألم آمرك بإنارة المنارات 
 



    ١٠٢  AB 


 





 




B
)١( 

                                                
  .ورپ كرامات معصومية للشيخ علي أكبر مهدي )١



 
 ١٠٣ B 

 


G 

A»  ًماروِلِه حسِلركّة، وم وهماً ورِللِّه ح إن
مؤِمنين حرماً وهو الكُوفَـة، ولَنـا حرمـاً وهـو قُـم،             الوألمير  وهو المِدينَة،   

)١(»فَاِطمة، من زَارها وجبتْ لَه الجنّةتُسمى وستُدفَن امرأة ِمن ِولِْدي  
A»  اِرفـاً ِبحقِّهـاها عزَار نم 

.)٣(»عصُومة ِبقم كَمن زَارنيمن زَار الم«A،)٢(»فَلَه الجنّة 
A» ــه ــي ِبقُــم فَلَ مــن زَار عمِت

.)٤(»الجنّة 

                                                
  .، كتاب المزار٩٩ تاريخ قم للحسين بن محمد القمي، وعنه في بحار األنوار ج)١
  .٤١٧ :١٢  جامع أحاديث الشيعة)٢
  .٦٨ :٣ يخ ناسخ التوار)٣
  .٣٢٤:  كامل الزيارات)٤



    ١٠٤  AB 

B 

e
A
S       يا سـعد عنـدكم لنـا قبـرR

AS      نعم، من زارها عارفاً بحقّها فله الجنـةR، 

 
 الـسالم  ، السالم علـى نُـوٍح نَِبـي اللّـه    ،السالم على آدم صَفْوة اللّهِ   

 الـسالم علـى     ، السالم على موسى كَِلـيِم اللّـه       ،على ِإبراِهيم خَِليِل اللّه   
 م علَيـك يـا خَيـر    الـسال ، السالم علَيك يا رسولَ اللّـه ،ِعيسى روِح اللّه 

 السالم علَيك يا محمـد بـن عبـِد      ، السالم علَيك يا صَِفي اللّه     ،خَلِْق اللّه 
 ينالنَِّبي أَِبـي طاِلـٍب     ،اللّه خاتَم ـنب ِلـيع ِمِنينؤالْم يا أَِمير كلَيع المالس 
 الـسالم   ،الْعـالَِمين  ِك يا فاِطمة سيدة ِنساءِ     السالم علَي  ،وِصي رسوِل اللّه  

 الـسالم علَيـك   ،علَيكُما يا ِسبطَي نَِبي الرحمة وسيدي شَباِب أَهِل الجنَّة       



 
 ١٠٥ B 

   ِن النَّاِظِرينية عقُرو الْعاِبِدين ديِن سيسالْح نب ِلييـا   ،يا ع ـكلَيع المالس 
حم     دعالِْعلِْم ب باِقر ِليع نب دم ـٍد         ،النَِّبيمحم ـنب فَرعيا ج كلَيع المالس 

  األِمين البار الصَّاِدق،           ـرالطُّه فَـٍر الطَّـاِهرعج نى بوسيا م كلَيع المالس ، 
 الـسالم علَيـك يـا       ،ىعِلي بن موسى الرضـا الْمرتَـضَ       السالم علَيك يا  

   التَِّقي ِليع نب دمحم،       الناِصـح ـٍد النَِّقـيمحم ـنب ِلييا ع كلَيع المالس 
األِمين،      ِليع نب نسيا ح كلَيع المـِدهِ      ، السعب ِمـن ِصيلى الوع المالس ، 

    ِسراِجكو لى نُوِركصَلِّ ع ماللّه        ِتـكجحو كِصـيو ِصيوو كِليو ِليوو 
 لَى خَلِْقكوِل اللّه      ،عسِك يا ِبنْتَ رلَيع المـِك يـا ِبنْـتَ         ، السلَيع المالـس 

 السالم علَيـِك يـا      ،الْمؤِمِنين  السالم علَيِك يا ِبنْتَ أَِميرِ     ،فاِطمة وخَِديجة 
  ِن وسِنِبنْتَ الحيسِك يا   ،الْحلَيع الماللّـه     الس ِليـِك     ،ِبنْتَ ولَيع المالـس 

 الـسالم علَيـِك يـا       ،عمة وِلـي اللّـه      السالم علَيِك يا   ،يا أُخْتَ وِلي اللّه   
      كاتُهربة اللّه ومحرفٍَر وعِن جى بوسـ       ،ِبنْتَ م ه  الـسالم علَيـِك عـرف اللّ

ِفـي زُمـرِتكُم وأَوردنـا حـوضَ نَِبـيكُم           بينَنا وبينَكُم ِفي الجنَّة وحشَرنا    
 ،عِلي بِن أَِبي طاِلٍب صَـلَواتُ اللّـه علَـيكُم    وسقانا ِبكَأِْس جدكُم ِمن يدِ  

        جي أَنو جالْفَرو وررالس رينا ِفيكُمي أَلُ اللّه أَنة      أَسـرِفـي زُم اكُمِإينا وعم
 أَتَقَـرب إلـى     ، وأَن ال يسلُبنا معِرفَتَكُم ِإنَّه وِلي قَـِديرn،        جدكُم محمدٍ 

 اللّه ِبحبكُم والْبراَءة ِمن أَعداِئكُم والتَّسِليِم إلى اللّه راِضياً ِبِه غَيـر منِْكـر             
 نَطْلُـب ِبـذِلك   ،لَى يِقيِن ما أَتَـى ِبـِه محمـد وِبـِه راضٍ        مستَكِْبٍر وع  ٍوال



    ١٠٦  AB 

كهجِدي  وية    ،يا ساآلِخر ارالدو ِرضاكو مـة اشْـفَِعي ِلـي        ، اللّهيا فاِطم 
 اللّهـم ِإنِّـي أَسـأَلُك أَن    ، فَِإن لَِك ِعنْد اللّه شَـأْناً ِمـن الـشَّأْنِ         ،الجنَّة ِفي
ة  تَخِْتمعادة ِإالّ            ،ِلي ِبالسال قُـولَ وـوال حِمنِّي مـا أَنَـا ِفيـِه و لُبفَال تَس 

ــك ،ِباللّــه الْعلــي الْعِظــيِم  اللّهــم اســتَِجب لَنــا وتَقَبلْــه ِبكَرِمــك وِعزَِّت
 ِتكعاِفيو ِتكمحِبرو،          ِعـينمآِلـِه أَجـٍد ومحلـى مع صَلَّى اللّهو ،   ـلَّمسو 

)١(يا أَرحم الراِحِمين تَسِليماً 

                                                
 في زيارة فاطمة بنـت  ٦٢، الباب G بحار األنوار، كتاب المزار، أبواب زيارات أوالد األئمة     )١

  . بقم، وعنه في كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القميBموسى



 
 ١٠٧ B 

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

`  

 
 

  ملحق القسم الثاني
  فضل قم وأهلها
 وذكر بعض معالمها

m     قـــــــم وأهلهـــــــا قـــــــائمون مقـــــــام الحجـــــــة.
  

m    قــــــــــــم ومــــــــــــسجد صــــــــــــاحب الزمــــــــــــان.
  

m   ــمبعــــــض مــــــشاهير ومفــــــاخر .مدينــــــة قــــ
  

  

m واألمــــاكن األثريــــةالدينيــــة  أهــــم المعــــالم

  . المقدسة وضواحيهافي قم

 



    ١٠٨  AB 





 
 ١٠٩  

 

 


B

 
 

n 
n»يا ملعون قم«)١( 

A  
»    يت قـم؛ ألنـ      إنّما سم  nع قـائم آل محمـد        أهلهـا يجتمعـون م

.)٢(»ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه 
An

)١( 

                                                
  .٤٠٧ :١٨ ، وبحار األنوار٥٧٢:  راجع علل الشرائع)١
  .٢١٦ :٦٠ سوار، وفي بحار األن١٠٠:  تاريخ قم)٢



    ١١٠  AB 


n)٢(

 
 

G
B 
G


G 

G)٣( 

                                                                                                    
  .٣١ الحديث ٢١٤ :٦٠ ، وعنه في بحار األنوار٩٨:  تاريخ قم)١
  .٢١٦ :٦٠، وبحار األنوار ١٠٢:  تاريخ قم)٢
وفـي   B هناك عدد كبير من أبناء األئمة والعلويين الذين دفنوا جنـب الـسيدة المعـصومة              )٣

 عى، ولمعرفـة هـؤالء  ئة شخص، وهو خير دليل على هذا المد اأطراف قم، يصل عددهم إلى أربعم     
هنـاك معـالم ومقامـات    ، كمـا أن  عليك بمراجعة الكتب المخصّصة لذلك وأهمها كتاب تاريخ قم    

 ويقع قرب حرم الـسيدة  Aمسجد اإلمام الحسن العسكري الذي بني بأمٍر منه : في قم منها   عديدة
قبور لك  كذو Gأخرى ألبناء وأحفاد األئمة     مسجد جمكران المقدس ومقامات      و Bالمعصومة  

وذكر جميع هذه اُألمور خارج عن نطاق هذا        . األولياء والعلماء وغيرها من األماكن األثرية والدينية      
 باللغـة   الكتب التي أُلّفـت حـديثاً      الكتاب، ومن أراد أن يتعرف عليها فليراجع كتاب تاريخ قم، أو          

  .ر هذا الكتاب وقد ذكرنا بعض تلك المعالم والمقامات في آخالفارسية في هذا الموضوع



 
 ١١١  


G)١( 

G
G




)٢(
 

 

A»ُلى صَلَواتاللِّه ع 
ـ         هِبالد قى اللّـهس ،ِل قُملى أَهة اللِّه عمحرو ،ِل قُمنَـزِّلُ   أَهيـثَ، والْغَي م

هـم أهـلُ ركُـوٍع      ،  اللّه علَيِهم الْبركاِت، ويبدلُ اللّه سـيئاِتِهم حـسناتٍ        
هـم أهـلُ    ،  هم الْفُقَهاُء الْعلَماُء الْفُهمـاءُ    ،  وخُشُوٍع وسجوٍد وِقياٍم وِصيامٍ   

ِعبادة، صَـلَواتُ اللّـِه علَـيِهم ورحمـة        الديِن والِْوالية والِْعبادة وحسِن الْ    
كاتُهرباللِّه و«. 

                                                
 .شاء اهللا  ومفاخرهم في أواخر الكتاب إنهمسنذكر بعض مشاهير )١
  كتاب تاريخ قم، أقدم كتاب في هذا الموضوع، ألفه حسن بن محمد حـسن القمـي، معاصـر        )٢

 ووضعه باسم الوزير البويهي الشيعي، األديب المعروف الصاحب بن عباد وذلك في الشيخ الصدوق
، ، وقد نقل عنه العالّمة المجلسي في كتابه بحـار األنـوار    يقع في عشرين باباً     هجرية وهو  ٣٧٨سنة  
  .، باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائبها٥٧ج



    ١١٢  AB 

A»ةسقَدة مرطَهِتنا، مشيع لَدبنا ولَدب قُم«. 

A»   ِبقُـم كُملَـيفَع ،الِْفتَن لْدانِت الْبمإذا ع
نَواحيها، فَإنواليها وحنْهاوع فُوعدالَء مالْب «. 

A»ِتِهمأوى شيعمٍد ومحشُّ آِل مع قُم«. 
A»     ِمنْهـا واِحـدواٍب، وة أَبنَّة ثَماِنيِللْج إن

ـ                ه تَعـالى   ِلأهِل قُم، وهم ِخيار شيعِتنا ِمن بـيِن سـاِئِر الْـِبالِد، خَمـر اللّ
  .»في طينَِتِهم واليتَنا



 
 ١١٣  

 

A  
الِْعلْم كَما تَأرزُ الْحيـة فـي    ستَخْلُو الْكُوفة ِمن الْمؤِمنين، ويأرزُ عنْها «
عـِدناً ِللِْعلْـِم    م قُـم، وتَـصير   : ِرها، ثُم يظْهر الِْعلْم ِببلْـدة يقـالُ لَهـا         جح

ـ       ـ      يوالْفَضِْل، حتّى ال يبقـى ِف  الـديِن، حتّـى     ي الْـأرِض مستَـضْعف ِف
  .الْمخَدراِت ِفي الِْحجاِل، وذِلك ِعنْد قُرِب ظُهوِر قاِئِمنا

ِت خَفَيجعلُ اللّه قُم وأَهلَها قاِئِمين مقـام الْحجـة، ولَـوال ذِلـك لَـسا       
 ِبأَهِلها، ولَم تَبق ِفي الْأرِض حجـة، فَيفـيضُ الِْعلْـم ِمنْهـا إلـى                الْأرضُ
الِْبالِد ِفي الْمشِْرِق والْمغِْرِب، فَيتُم حجة اللِّه علَـى الْخَلْـِق، حتّـى              ساِئِر

الِْعلْمو ينلُغْ إليه الدبي ِض لَملَى الْأرع دقى أحبال ي.  
 ظْهي ثُم   الْقاِئم رA       لَـى الِْعبـاِد؛ـخَِطِه عسة اللّـِه وباً ِلِنقْمبس صيريو 

جح ِإنْكاِرِهم دعالِْعباِد ِإالّ ب ِمن نْتَِقمال ي اللّه ١(»تهِلأَن(. 

                                                
  .تاريخ قم )١
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f





 اإلمام الخمينـيH

اإلمام الخامنئيK
f

AA 
ِمن أَهِل قُم يدعو النّاس إلى الْحق،يجتَِمع معـه قَـوم كَزُبـِر             رجلٌ  «

الْحديِد، ال تُـِزلُّهم الريـاح الْعواِصـف، وال يملُّـون ِمـن الْحـرِب، وال                
تَّقينة ِللْمالْعاِقبو ،كَّلُونتَولَى اللِّه يعو ،نُونبج١(»ي(. 





f
A

                                                
  .تاريخ قم )١
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f
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لالطالع على تاريخ مسجد جمكران وكيفية انتسابه إلى صاحب الزمان واألعمال المندوبة فيه،     )١
 للـشيخ عبـاس     )الباقيات الصالحات ( للشيخ النوري، وكتاب     )النجم الثاقب (عليك بمراجعة كتاب    

  .، وغيرها من الكتب التي ألفت في هذا الموضوع)مفاتيح الجنان(القمي وهو ملحق لكتاب 
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$  بن آدم القمـي   زكرياH:
AA

 
B 
HH

H 
$  ــن ــد ب ــي إأحم ــحاق القم H:س 
AAA

G
A 

$   علي بن إبراهيم القميH:
GA

 



 
 ١١٩  

$   ابــن قولويــه ـ أبــو القاســم القمــيH:
SR

A 
$  علي بن بابويه القمي H:

 
$   محمـد بــن علـي بــن بابويــه القمـي H:S الــشيخ

Rfالصدوق
  
$     الشيخ عباس القمـيH:


A 
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$H 
$H 
$H 
$الگلبيگانىH 
$H 
$H 
$H 
$H 
$H 
$H 
$H 
$H 
$H 

 
 



 
 ١٢١  

 
 
 

 
 

 
 

C  مرقد السيدة فاطمة المعصومةB:
C





 
C بيت النور:E

B


A
 المدرسة الستية

B
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 بيت النور
E 

C  موسى المبرقع السيد  مرقدE:A



 

C أربعــين نجمــة(ختــران أچهــل مقبــرة:( 
A

BE
 

C المدرسة الفيضية:
H





H 
C المدرسة الحجتية:
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C العسكري  الحسن  (م  مسجد اإلماA(: 
A




 
C  صاحب الزمان مسجد f) جمكران(:

f


f

 
C المسجد الجامع:
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C ــر ــازار الكبي ــسوق (الب :)ال


 
C مدينة كهك:




H
 

 

C  المرعشي النجفي آية اهللا   مكتبةH:



H


 

C   الراحلمنزل اإلمام الخمينيH:
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هذه المقبرة تضم اليوم جثامين الكثير من شـهداء الثـورة اإلسـالمية    دولة كاملة،   : جنة الزهراء  )١

 والشخصيات البارزة في نظام الجمهورية اإلسالمية مثـل آيـة     ،عامة الناس والحرب المفروضة، من    
 والشهيدين رجـائي وبـاهنر، والمجاهـد الـشهيد       ، والشهيد آية اهللا البهشتي وأصحابه     ،اهللا الطالقاني 

فجنة الزهراء هي المقبرة الوحيدة في العالم التي تضم أعـضاء الدولـة            ...  وغيرهم ،مصطفى شمران 
ئد الثورة، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس القوة القـضائية، وجمعـاً مـن             بكاملها من قا  

الوزراء، ونواباً من المجلس الشورى اإلسـالمي، ومجموعـة مـن قـادة الجـيش، وحـرس الثـورة              
اإلسالمية، وأعضاء التعبئة من مخلتف صنوف النـاس، وكفـى بهـذا فخـراً واعتـزازاً للجمهوريـة                  

  .ا قدم إلحياء اإلسالم المحمدي األصيلاإلسالمية وشعبها لم
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H


H


 
Cسياحية وأماكن أخرىمزارات :   
 
A
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  الكريمالقرآن. 
 للشيخ المفيد :شادراإل. 
 للشيخ الصدوق :علل الشرائع. 
 للعالمة المجلسي :بحار األنوار. 
 للشيخ عباس القمي :مفاتيح الجنان. 
 عيون أخبار الرضا A : للشيخ الصدوق. 
 للسيد جواد شبر :ؤهأدب الطف وشعرا.  

 للشيخ يوسف عمرو :دعبل الخزاعي. 
 حياة اإلمام علي بن موسى الرضاA: القرشيباقر شريف . 
 د هاشم معروف الحسني :سيرة األئمة االثني عشرللسي. 
 الحياة السياسية لإلمام الرضاA: للسيد جعفر مرتضى. 



    ١٢٨  AB 

 مةة في تاريخ األئكشف الغم G: د رضاد بن محملمحم. 
 ألهل البيت للمجمع العالمي :)١٠ج ( الهداية أعالم G.  
 لجليل عرفان منش :جغرافياى تاريخى هجرت امام رضا. 
 مهضرت معصومحدي اشتهاردي : فاطمه دود محملمحم.  

 زندگى كريمه اهل بيت G:  ورپكبر مهدي ألعلي. 
 كرامات معصوميه B:  ورپكبر مهدي ألعلي. 
 د  :تاريخ قمقمياللحسن بن محم. 
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  ٥........................................................السيد مجتبى الحسينيسماحة  :تقريظ
  ٨.............................................................. سماحة السيد منذر الحكيم:تقديم
  ١٠........................................................................................: المؤلفمقدمة

  

  Aم الرضا  اإلمالمحات من حياة :القسم األول
  

 وبعض مناظراته األخالقية والعلمية صهوخصائ Aإمامة الرضا
  ١٧.............................................. في سطورAاإلمام علي بن موسى الرضا

  ٢٣.............................................. األخالقية والعلميةAمن خصائص اإلمام

  ٢٣..............................................................................:A أخالق اإلمام-١

  ٢٤.................................................................................:A علم اإلمام- ٢

  ٢٦................................................. مع العلماءAمن مناظرات اإلمام الرضا

  ٣٢...........................................................Aمن وصايا وحكم اإلمام الرضا
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  والية العهد ومسألة  Aالرضا اإلمام 

  ٣٧................................................. في طريقه إلى خراسانAاإلمام الرضا 

  ٤٣............................................................... ووالية العهدA اإلمام الرضا 

  ٤٧...................................................................الدوافع السياسية لوالية العهد

  ٥٠................................................................أسباب قبول اإلمام بوالية العهد

  Aشهادة اإلمام الرضا 
  ٥٥...................................................................المأمون العباسي ليس بمأمون

  ٥٧.......................................................... في طوسAشهادة اإلمام الرضا 

  ودعبل الخزاعي Aاإلمام الرضا 
  ٦٣........................................................Gدعبل الخزاعي شاعر أهل البيت

  ٦٧..................................Gل في حق اإلمام الرضا وأهل البيتقصيدة دعب

 ته وكيفيتهافضل زيار وAكرامات اإلمام الرضا 
  ٧٣...................................................................Aمن كرامات اإلمام الرضا

  ٧٦....................................................................Aفضل زيارة اإلمام الرضا

  ٧٨....................................................................Aكيفية زيارة اإلمام الرضا

   :ملحق القسم األول
  أهم المعالم الدينية واألماكن السياحية في مدينة مشهد وضواحيها
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   Bلمحات من حياة السيدة فاطمة المعصومة :القسم الثاني

  ٨٩................................................... في سطورBالسيدة فاطمة المعصومة

  ٩١.........................................................الثانية Bالسيدة المعصومة فاطمة 

  ٩٣......................................................في طريقها إلى قم Bالسيدة فاطمة 

  ٩٧....................................................بقم Bوفاة السيدة فاطمة المعصومة 

  ٩٩...........................................................Gمن كرامات كريمة أهل البيت

  ٩٩........................................................................................:مة اُألولىالكرا

  ١٠٠.......................................................................................:الكرامة الثانية

  ١٠١.......................................................................................:الكرامة الثالثة

  ١٠١......................................................................................: الرابعةالكرامة

  ١٠٣..................................................بقم Bفضل زيارة فاطمة المعصومة 

  ١٠٤..............................................Bية زيارة السيدة فاطمة المعصومةكيف
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  سم الثانيملحق الق
  فضل قم وأهلها وذكر بعض معالمها

  ١٠٩................................................................................... فضل قم وأهلها

  ١١٣...............................................................قم وأهلها قائمون مقام الحجة

  ١١٥....................................................................م ومسجد صاحب الزمانق

  ١١٧...............................................بعض مشاهير ومفاخر مدينة قم المقدسة

  ١٢٠........................:Bنون في مقام حرم السيدة المعصومةالعلماء المدفو

  ١٢١.......... في قم وضواحيها والسياحيةأهم المعالم الدينية واألماكن األثرية

  ١٢٧....................................................................................فهرس المصادر

  ١٢٩................................................................................فهرس المحتويات
  ١٣٣..........................................................................................اختبر نفسك
  ١٣٥.......................................................................................فصدر للمؤل
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c  
  ...اخترب نفسك

  Aعشرون سؤاالً حول حياة اإلمام علي الرضا 
  Bوأخته السيدة فاطمة املعصومة 

  :A أسئلة حول حياة اإلمام الرضا )أ(

  ؟)في أي يوم وشهر وسنة (Aمتى وأين ولد اإلمام الرضا : ١س
  كم كانت مدة إمامته وكم كانت مدة والية عهده؟: ٢س
  ؟ وأين دفن؟Aمتى استشهد اإلمام الرضا: ٣س
   إلى خراسان؟Aفي أي سنة استدعي اإلمام : ٤س
  من هو دعبل ومتى توفي وكم كان عمره وأين دفن؟: ٥س
  ).المعروف بسلسلة الذهب (Aاذكر الحديث القدسي لإلمام : ٦س
  اسية للمأمون لتولية اإلمام والية العهد؟ما هي الدوافع السي: ٧س
  .اذكر إحدى أسباب قبول اإلمام بوالية العهد: ٨س
  . لوالية العهدAاذكر بعض شروط قبول اإلمام : ٩س
  .أهم المعالم الدينية في مدينة مشهد وضواحيهااذكر : ١٠س
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Bأسئلة حول حياة السيدة فاطمة المعصومة )ب( 

  

  ؟Bسيدة المعصومةمتى وأين ولدت ال: ١١س
  .اذكر بعض ألقاب السيدة المعصومة: ١٢س
  متى وأين توفّيت السيدة المعصومة؟: ١٣س
  في حقها؟Aماذا كان يقول اإلمام الكاظم: ١٤س
  ما هي أسماء إخوتها الذين هاجروا معها؟: ١٥س
  متى هاجرت السيدة المعصومة من المدينة المنورة؟: ١٦س
  ة مدينة قم المقدسة؟متى نزلت السيدة المعصوم: ١٧س
  من استقبل السيدة المعصومة في مدينة قم؟: ١٨س
  متى دخل اإلسالم لمدينة قم ولماذا سميت بهذا االسم؟: ١٩س
nاذكر بعض المعالم الدينية في مدينة قم عش آل محمد : ٢٠س 
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